
Waarom kiest u voor Loraz 
videoproducties

Loraz 
V ideoproduct ies  

Een uitvaart op DVD!    

• Loraz staat voor rustige 
beeldregistratie en montage 

• Goede service en kwaliteit

• Staat open voor uw ideeën 

Loraz Videoproducties maakt graag een 
afspraak met u om diverse mogelijkheden toe 

te lichten. 

Loraz Videoproducties 
De Kamp 65

6566 HB Millingen a/d Rijn
Telefoon: 06 - 12885790

E-mail: info@lorazvideoproducties.nl
Website: www.lorazvideoproducties.nl 

KvK nummer: 09218195
BTW nummer: 164951696BO1

http://www.lorazvideoproducties.nl/


OVER LORAZ
Loraz Videoproducties bestaat sinds 
2010 en heeft sinds haar oprichting 
al een keur aan videoproducties op 
haar naam staan. Producties in de 
zakelijke sfeer, zoals presentaties 
van bedrijven, maar ook in de 
persoonlijke sfeer, zoals reportages 
van trouwerijen en andere feesten.

Producties van Loraz herkent u aan rust 
in de beelden en montages. Ook tijdens 
het filmen tracht Loraz zo onopvallend 
mogelijk aanwezig te zijn.

Loraz is flexibel en staat open voor uw 
ideeën en wensen. Daarbij wordt een 
vakkundig advies gegeven over de 
diverse mogelijkheden. Uw wensen en 
ideeën staan op de eerste plaats. Het is 
tenslotte een herinnering, waaraan u veel 
waarde hecht. 

Graag nodig ik u, geheel vrijblijvend, uit 
voor een kennismakingsgesprek. 

Peter Hendriks   

      

EEN UITVAART OP DVD
Een reportage van een uitvaart op DVD kan 
om verschillende redenen gemaakt worden. 
U heeft bijvoorbeeld familie in het 
buitenland, mensen zijn verhinderd of 
kinderen zijn te jong om dit bewust mee te 
maken en kunnen dit op latere leeftijd 
alsnog bekijken. Beeldmateriaal kan u 
helpen het rouwproces beter te verwerken 
doordat u later de beelden nog eens terug 
kunt zien. 

Loraz maak afspraken met u over hoe het beste 
gefilmd kan worden, welke beelden of welke 
details u wél, of juist niet in beeld wilt hebben. 

Een uitvaart hoeft niet persé in een kerk plaats te 
vinden, maar kan ook in een crematorium of op 
een begraafplaats zijn.

CONTACT
Bent u geïnteresseerd en wilt u 
vrijblijvend meer informatie? Neem dan 
gerust contact met mij op. 

Loraz Videoproducties 

Peter Hendriks
Tel: 06 – 12885790
E-mail: info@lorazvideoproducties.nl 

Kijk voor meer info op:

www.lorazvideoproducties.nl 
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